
ANTIGUITAT DE
LES BOTIGUES DE MAR

Ésprou conegutque antigament lesbarraqueso humils casetesqueels
pescadors tenien arran de mar per guardar-hi les xarxes i els ormeigs i,
en algun cas, fins i tot per viure-hi temporalment, erenanomenadesboti-
gues.Cororhines, en el seucompletíssim Diccionari Etirnológic, recull, na-
turalment, aquesta vella accepció del mot i la dóna com d'ús molt em-
pordanes, estés cap al sud al menys fins a Pals (l).

Avui dia, quan gairebé tothom entén que un botiga és una tenda o
cornerc, en diversos 1I0cs del litoral catala resten encara relíquies
toponímiques de l'antic significat, algunes relativament prop de Vilanova
i la Geltrú. Només cal pujar al cotxe i encaminar-se cap a Barcelona per
lescostesde Garraf per trabar a lesenvistesde Castelldefels un retal que
assenyala«Les Botigues de Sitges», no pas, pero per indicar que allí hi
ha botigues per comprar-hi res.Cap al Tarragonesencarahi ha algun antic
barri depescadors que ha mantingut el nom de «Botigues de Mar», com
el de la platja de Creixell de Mar o el d'Altafulla (absorbit per una urba-
nització turística) (2).

És ja sabut, tot i que poc estudiat, que a la nostra platja anys en-
darrera hi havia també botigues: en el «Catastro de Vilanova de Cubelles
y la Geltrú del Corregimiento de Tarragona, formado de orden del serrar
Intendente general en el presenteaño de mil setecientostreinta y nueve»
hi ha, segonsconstata Vicenc Carbonell i Virella, la relació numerada de
les «Botigas de Mam(3). El que fins ara ha estat ignorat, si més no a te-
nor de la bibliografia local, ésla sorprenent antiguitat de lesnostresboti-
gues. Certament, les 52 botigues consignades a l'esmentat cadastre del
segleXVIII fan pensar que el costum o la necessitatdeIs homes de mar
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vilanovins i geltrunencs d'establir botigues a la platja venia de temps,
pero no tant com per remuntar-se com a mínim a l'any 1407,que és el
que acredita un document trobat a l'Arxiu Parroquial de Santa Maria de

, .
la Geltrú (4).

Es tracta de hnventari dels bénsdel difunt Benet Reten(5), agricul-
tor de la Geltrú, fet [er a instancia de la sevavídua, Francesca,el dia 12
d'octubre de l'any 1407,dacordamb alló establert per la Constitució de
les Corts de-Perpinya"de l'any 1351(6). Cornenca registrant els béns de
la casa,situada al Palmeraf' parroquia de la Geltrú, i acaba amb els que
es trobaven, precisament, aoles botigues de la Vilanova» (sic).

Tenint en.compte l'ofici de Benet Reten, espot pensar que aquestes
botigues eren de pages (7) 'i ~no pas' de mar, pero tot allo que en
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aquest cas s'hi guardava treu totalment de dubtes: un llaüt de pescar amb
el seu arbre, antena, vela i ferro (8) idos parells de rems. A més a més,
anota l'inventari, a la «bot iga» (sic) del gerrna d'un tal Tintorer el
difunt hi tenia «VI pecesde exartia <;:0 es bolitxeres he batudes» (sic), i
també tres senalles de palangres. Així és, dones, que a Vilanova, com a
mínim a partir de l'any 1407,es pot parlar ja amb seguretat de botigues
de mar.

No convé posar fi a aquesta breu notícia sensereincidir en el fet que
fos un pagesqui disposésd'un llaüt i d'altres elements de pesca, sobretot
tenint en compte que a casaseva,al Palmerar, segonsel mateix inventari,
entre els estris i atuells normals a Iepoca i les eines pr ópiesdel camp, Be-
net Retenhi tenia un martell de llaüt , ams de pescar, sis senallesde palan-
gres menuts i un calderó de llaüt (9). Potser erra el document quan diu
que era agricultor (no abunden a l'inventari les eines del camp), pero hi
ha més possibles explicacions: que en aquest cas, la dedicació a la pesca
fos una activitat complementaria, que abans de fer de pageshaguésestat
pescador (el llaüt i altres objectes eren vells, segonsel document) o que,
senzillament, algun familiar pescador li hagués deixat en herencia la
botiga i tots els ormeigs de pesca. Cal confiar en el fet que la troballa
d'algun altre document ajudi a aclar ir aquesta qüestió i també a coneixer
quelcom més de les antiquíssimes botigues de mar de Vilanova.
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La vidua estava'obliqada a fer inventari deis béns que havien estat del seu marit, cornencant-Io dintre

del mes en qué havia mort i acabart-Io en 'el termini del següent.

(7) També se'n deien botigues a les barraques per guardar les eines del campo

(8) El ferro és una ancora petita de més de dues ungles i sense cap.

(9) També un barril dé bonitol i un altre de sardipa, pero aixó era molt habitual en una casa geltrunenca
del segle Xv. . .•~,.
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